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Muudatusettepanek 38
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) EMASi eesmärk on edendada 
organisatsioonide keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse jätkuvat parandamist ja 
keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamist
organisatsioonides; selleks hinnatakse 
kõnealuste süsteemide toimimist 
süstemaatiliselt, objektiivselt ja 
korrapäraselt, antakse teavet 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse kohta, 
käivitatakse avatud arutelu üldsuse ja 
muude sidusrühmadega, kaasatakse 
aktiivselt organisatsiooni töötajad ning 
pakutakse asjakohast väljaõpet.

(4) EMASi eesmärk on edendada 
organisatsioonide keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse jätkuvat parandamist 
keskkonnajuhtimissüsteemide loomise ja
rakendamise teel organisatsioonides,
tulemuslikkuse miinimumnõuete ja 
võrdlusaluste kehtestamise teel kooskõlas 
parima võimaliku tehnikaga; selleks 
hinnatakse kõnealuste süsteemide 
toimimist süstemaatiliselt, objektiivselt ja 
korrapäraselt, antakse võrreldavaid 
näitajaid ja hindamissüsteeme kasutades
teavet keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
kohta, käivitatakse avatud arutelu üldsuse 
ja muude sidusrühmadega, kaasatakse 
aktiivselt organisatsiooni töötajad ning 
pakutakse asjakohast väljaõpet.

Or. en

Selgitus

Tulemuslikkuse nõuded ja võrdlusalused peavad olema kooskõlas parima võimaliku tehnikaga 
ja organisatsioonide saavutused võrreldes nende konkurentidega peavad olema läbipaistvad, 
et EMAS oleks usaldusväärne süsteem.

Muudatusettepanek 39
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Organisatsioonide vabatahtlikku 
osalemist EMASis tuleks julgustada; see 

(8) Organisatsioonide vabatahtlikku 
osalemist EMASis tuleks julgustada; see 
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võib neile lisakasu tuua halduskontrolli 
lihtsustumise, kulude vähenemise ja 
paranenud avaliku maine näol.

võib neile lisakasu tuua halduskontrolli 
lihtsustumise, kulude vähenemise ja 
paranenud avaliku maine näol, tingimusel 
et nad suudavad tõendada kõrgetasemelist 
keskkonnaalast tulemuslikkust. 

Or. en

Selgitus

Kõik stiimulid või auhinnad peaksid olema seotud mõõdetavate ja kontrollitavate 
saavutustega ning tulemuslikkusega. 

Muudatusettepanek 40
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) EMASi logo peaks olema 
organisatsioonide jaoks atraktiivne teabe-
ja turustusvahend, mis suurendab klientide 
teadlikkust EMASist. EMASi logo 
kasutamise eeskirju tuleks lihtsustada ja 
näha ette üheainsa logo kasutamine ning
kehtivad piirangud tuleks kõrvaldada, 
tingimusel et logo ei aeta segamini
ökomärgistega.

(15) EMASi logo peaks olema 
organisatsioonide jaoks atraktiivne teabe-
ja turustusvahend, mis suurendab klientide 
teadlikkust EMASist. EMASi logo 
kasutamise eeskirju tuleks lihtsustada ja 
näha ette üheainsa logo kasutamine.
Kehtivaid piiranguid tuleks siiski
tugevdada selles osas, mis puutub 
võimalikku logo segiajamisse
ökomärgistega. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek annaks palju logo väärkasutamise võimalusi, sest logo võidaks 
tõenäoliselt ekslikult pidada ökomärgiseks. Järelikult peab EMASi logo seoses toodete ja 
reklaamiga olema rangelt keelatud. 
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Muudatusettepanek 41
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Teabe asjakohasuse ja võrreldavuse 
tagamiseks peaks organisatsiooni 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse arengu
aruanne põhinema üldistel tulemuslikkuse 
näitajatel ja keskenduma peamistele 
keskkonnaküsimustele. See peaks aitama 
organisatsioonidel võrrelda tegevuse 
tulemuslikkust mitme aruandlusperioodi 
jooksul.

(18) Teabe asjakohasuse ja võrreldavuse 
tagamiseks peaks organisatsiooni 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruanne õigeid võrdlusaluseid ja skaalasid 
kasutades põhinema sektoripõhistel
tulemuslikkuse näitajatel, mis 
keskenduvad peamistele 
keskkonnaküsimustele protsessi ja toote 
tasandil. See peaks aitama 
organisatsioonidel võrrelda tegevuse 
tulemuslikkust teiste organisatsioonide 
tulemuslikkusega. 

Or. en

Selgitus

Sellised üldised näitajad nagu energia kogukulu ei ole tavaliselt mõttekad, sest need ei 
võimalda mõistlikku organisatsioonide võrdlemist. Isegi kui sellised andmed on seotud 
füüsilise või rahalise väljundiga, sealhulgas lisandväärtus või töötajate arv, on andmed väga 
väheütlevad ja tulemus on samasugune, kui võrrelda õunu apelsinidega. Tulemuslikkuse 
tõsise hindamise ja võrdlusuuringu nõutav eeltingimus on võrreldavate tegevuste või 
protsesside võrdlemine, sealhulgas selline kaudne tegevus nagu toodete võrdlemine.

Muudatusettepanek 42
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriikidevahelise teabevahetuse 
ja koostöö käigus tuleks välja töötada 
viitedokumendid, sealhulgas parim 
keskkonnajuhtimise tava ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
näitajad eri sektorite jaoks. Need 

(19) Tuleks välja töötada viitedokumendid, 
sealhulgas parim keskkonnatava, 
tulemuslikkuse miinimumnõuded ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
näitajad, sealhulgas võrdlusalused ja 
skaalad eri sektorite jaoks. Need 
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dokumendid peaksid aitama 
organisatsioonidel keskenduda asjaomase 
sektori olulisimatele keskkonnaaspektidele.

dokumendid peaksid tagama keskkonna 
tulemuslikkuse minimaalse taseme, 
kehtestama tipptaseme, võimaldama 
hindamist ja saavutatud keskkonna 
tulemuslikkuse taseme hindamist, 
võimaldama organisatsioonide mõttekat 
võrdlemist ja aitama organisatsioonidel 
keskenduda asjaomase sektori olulisimatele 
keskkonnaaspektidele. Need dokumendid 
tuleks koostada prioriteetse programmi 
järgi ja need peaksid põhinema näiteks 
BREF-dokumentidel ja ökomärgistuse 
kriteeriumidel, kui need on olemas.

Or. en

Selgitus

BREF = Best Available Technique Reference Documents – viitedokumendid parima võimaliku 
tehnika kohta. Sektorite viitedokumendid on otsustava tähtsusega selleks, et teha EMASist 
nõudlik tippsüsteem, millega minnakse juhtimissüsteemipõhisest lähenemisviisist kaugemale.

Muudatusettepanek 43
Richard Seeber, Maria Berger

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusega (EÜ) nr xxxx/2008, 
millega sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega, on korraldatud 
akrediteerimine riigi ja Euroopa tasandil 
ning ette nähtud akrediteerimise üldine 
raamistik. Käesoleva määrusega 
täiendatakse kõnealuseid eeskirju niivõrd, 
kuivõrd see on vajalik, võttes arvesse 
EMASi iseärasusi, eelkõige vajadust 
tagada suur usaldusväärsus 
sidusrühmade, eriti liikmesriikide jaoks, 
ning kehtestades vajaduse korral 
täpsemaid eeskirju.

(20) Käesoleva määrusega säilitatakse 
1993. aastal esimeses EMASi määruses 
vastu võetud tõendajate litsentsimise ja 
järelevalvemenetluste süsteem ja 
kvaliteedisätted. See tähendab, et 
liikmesriigid võivad säilitada oma 
litsentsimis- ja järelevalvesüsteemid, mis 
on mõnes liikmesriigis õiguslikult siduv 
keskkonnaseadus, mis annab 
üksikisikutele juurdepääsu teatud, st 
tõendaja kutsealale. Liikmesriigid võivad 
käesoleva määruse sätete täitmiseks siiski 
kasutada oma akrediteerimisasutust 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 765/2008 alusel, millega 
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sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega, tagades samas, et EMAS 
sätestab kvaliteedinõuded iga inimese 
kohta, kes kandideerib tõendaja 
töökohale, ja mitte ainult 
organisatsioonide kohta. 

Kõnealuste sätetega tuleks tagada 
akrediteeritud tõendajate pädevus ja 
täiendada seda pidevalt sõltumatu ja 
erapooletu akrediteerimissüsteemi, 
ümberõppe ja nende tegevuse 
nõuetekohase järelevalve abil, et sel viisil 
tagada EMASis osalevate 
organisatsioonide läbipaistvus ja 
usaldusväärsus.

EMASi sätetega tuleks tagada 
akrediteeritud tõendajate pädevus ja 
täiendada seda pidevalt sõltumatu ja 
erapooletu akrediteerimissüsteemi, 
ümberõppe ja nende tegevuse 
nõuetekohase järelevalve abil, et sel viisil 
tagada EMASis osalevate 
organisatsioonide läbipaistvus ja 
usaldusväärsus.

Or. en

Selgitus

Tõendajate litsentsimist loetakse kutsealase tegevusloa andmiseks, mis on võrreldav 
ehitusinseneri või finantsaudiitori tegevusloaga. Järelikult tuleb litsentsimiskorra ja -asutuse 
muutmine kooskõlas uue lähenemisviisiga tagasi lükata. Tulevikus jääb litsentsimine 
liikmesriikide pädevusse, mis tähendab, et nemad otsustavad, kuidas nad reguleerivad 
tõendajatele loa väljastamise ja nende järelevalve korda.

Muudatusettepanek 44
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ilma et see piiraks asutamislepingus 
sätestatud eeskirju riigiabi kohta, peaksid 
liikmesriigid pakkuma registreeritud 
organisatsioonidele stiimuleid, nt 
juurdepääsu rahastamis- või 
maksusoodustustele tööstuse 
keskkonnategevuse tulemuslikkust 
toetavate kavade raames. 

(22) Ilma et see piiraks asutamislepingus 
sätestatud eeskirju riigiabi kohta, peaksid 
liikmesriigid pakkuma tipptasemel 
tulemuslikkuse saavutanud registreeritud 
organisatsioonidele stiimuleid, nt 
juurdepääsu rahastamis- või 
maksusoodustustele tööstuse 
keskkonnategevuse tulemuslikkust 
toetavate kavade raames.
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Or. en

Selgitus

Kõik stiimulid või auhinnad peaksid olema seotud mõõdetavate ja kontrollitavate 
saavutustega ja tulemuslikkusega. 

Muudatusettepanek 45
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Käesoleva määruse ühtlustatud 
kohaldamise tagamiseks koostab komisjon 
vajaduse korral sektorite viitedokumendid 
käesoleva määrusega hõlmatud 
valdkonnas.

(24) Käesoleva määruse ühtlustatud 
kohaldamise tagamiseks koostab komisjon 
liikmesriikide ja sidusrühmade poolt läbi 
vaadatud prioriteetse programmi järgi
sektorite viitedokumendid käesoleva 
määrusega hõlmatud valdkonnas. 

Or. en

Muudatusettepanek 46
Maria Berger, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) keskkonnategevuse tulemuslikkuse
aruanne – üldsusele ja teistele huvitatud 
isikutele esitatav põhjalik teave, mis 
käsitleb organisatsiooni 
keskkonnategevuse tulemuslikkust ja 
vastavust kehtivatele keskkonnaalastele 
õiguslikele kohustustele;

(16) ajakohastatud keskkonnaaruanne –
igal aastal ajakohastatud andmed 
keskkonnaaruandes;

Or. en
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Selgitus

Lisaks keskkonnaaruandele selle praegusel kujul muutuks kohustuslikuks esitada 
põhinäitajatel põhinevad keskkonnategevuse tulemuslikkuse aruanded. See tähendab 
vastuvõetamatut koormust, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Seetõttu 
soovitatakse asendada keskkonnategevuse tulemuslikkuse aruanded ajakohastatud 
keskkonnaaruannetega. Sama ettepanek tehakse ka artiklite 6, 7, 14, 17 ja 18, artikli 19 
punkti i, artiklite 22 ja 24 kohta.

Muudatusettepanek 47
Maria Berger, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18) tõendaja – füüsiline või juriidiline isik 
või selliste isikute ühendus või rühm, kes 
kvalifitseerub määruses (EÜ) nr 
xxxx/2008 määratletud 
vastavushindamisasutuseks ja kes on 
akrediteeritud käesoleva määruse 
kohaselt; 

18) tõendaja – füüsiline või juriidiline isik 
või selliste isikute ühendus või rühm, mis 
on akrediteeritud või mis on saanud 
akrediteeringu vastavalt V peatükis 
sätestatud menetlustele ja tingimustele 
ning mis on asjaomasest organisatsioonist 
sõltumatu;

Or. en

Selgitus

Hästi toimiv ja kontrollitud akrediteerimissüsteem on liikmesriikides töötanud palju aastaid. 
Oleks ebaotstarbekas muuta seda hästi toimivat süsteemi, mis seati sisse kooskõlas teise
EMASi määruse artikliga 5. Vastastikune eksperdihinnangu protsess andis tõendust nende 
süsteemide heast toimimisest.

Muudatusettepanek 48
Maria Berger, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) akrediteerimisasutus – riiklik 
akrediteerimisasutus määruses (EÜ) nr 

(26) litsentsimisasutus – asutus, mille 
liikmesriik on määranud väljastama 
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xxxx/2008 määratletud tähenduses. litsentsi tõendajatele ja mis vastutab 
nende isikute või organisatsioonide üle 
järelevalve teostamise eest. Liikmesriigid 
võivad määrata oma 
akrediteerimisasutuse määruse (EÜ) nr 
765/2008 alusel lube andva asutusena 
käesoleva määruse alusel.

Or. en

Selgitus

Hästi toimiv ja kontrollitud akrediteerimissüsteem on liikmesriikides töötanud palju aastaid. 
Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt tuleks see jätta liikmesriikide otsustada.

Muudatusettepanek 49
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõiked 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väljaspool ühendust asuvate 
organisatsioonide registreerimistaotlused 
võib esitada mis tahes pädevale asutusele 
liikmesriigis, kus on akrediteeritud 
tõendaja, kes viis läbi organisatsiooni 
keskkonnajuhtimissüsteemi tõendamise ja 
selle kinnitas.
3. Organisatsioon, millel on tegevuskohad 
ühes või mitmes liikmesriigis, võib esitada 
taotluse mõnede või kõikide kõnealuste 
tegevuskohtade üheksainsaks 
registreerimiseks.

3. Organisatsioon, millel on tegevuskohad 
mitmes liikmesriigis, võib esitada taotluse 
mõnede või kõikide kõnealuste 
tegevuskohtade üheksainsaks 
registreerimiseks. Üksainus 
registreerimine on lubatud, kui kõik 
registreerimisel arvesse võetavad 
tegevuskohad on registreeritud 
asjaomastes liikmesriikides.

Üheainsa registreerimise taotlus esitatakse 
pädevale asutusele liikmesriigis, kus asub 
organisatsiooni peakontor või juhatus 
käesoleva sätte kohaldamise eesmärgil.

Üheainsa registreerimise taotlus esitatakse 
pädevale asutusele liikmesriigis, kus asub 
organisatsiooni peakontor või juhatus 
käesoleva sätte kohaldamise eesmärgil.

3 a. Väljaspool ühendust asuvate 

Adlib Express Watermark



AM\765244ET.doc 11/58 PE419.878v01-00

ET

organisatsioonide registreerimistaotlused 
tuleb esitada asutusele, mille komisjon 
loob artikli 11 a kohaselt.
3 b. Kui ühteainsasse registreerimisse 
kaasatakse väljaspool ühendust asuvad 
tegevuskohad lõike 3 kohaselt, kehtivad 
vastavalt lõiked 3 ja 3 a.

Or. de

Selgitus

Das Registrierungsverfahren ist ein amtliches Verfahren, das in der jeweiligen 
Landessprache und nach dem jeweiligen Verwaltungsverfahrens- und -prozessrecht geführt 
wird. Sammelregistrierungen und Registrierungen von Organisationen oder Standorten von 
außerhalb der EU lassen sich in diesen Strukturen nicht realisieren. Zudem benötigen die 
zuständigen Stellen ausreichende Kompetenz, es ist jedoch nicht wirtschaftlich, in allen 
zuständigen Stellen vorsorglich Kompetenz für die Beurteilung von Registrierungsfällen aller 
Länder dieser Erde vorzuhalten. Vorgeschlagen wird deshalb, diese Aufgabe einer von der 
Kommission zu errichtenden Stelle zuzuweisen, die weitergehende Aufgaben übernehmen 
kann.

Muudatusettepanek 50
Maria Berger, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Organisatsioonid võivad konsulteerida 
artikli 33 lõikes 3 osutatud asutusega, mis 
asub liikmesriigis, kus organisatsioon 
registreerimist taotleb.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 33 alusel tuleks asutustel kehtestada süsteem, mis tagaks, et organisatsioonidele 
antakse taotluse korral registreerimisprotsessi käigus teavet ja abi keskkonnaalaste seaduses 
sätestatud nõuete kohta. Sellega kaasneks aga suur halduskoormus, mis oleks asutustele 
koormav.
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Muudatusettepanek 51
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Organisatsioonid võivad konsulteerida 
artikli 33 lõikes 3 osutatud asutusega, mis 
asub liikmesriigis, kus organisatsioon 
registreerimist taotleb.

2. Organisatsioonid võivad konsulteerida 
artikli 33 lõikes 3 osutatud asutusega. 
Väljaspool ühendust asuvate 
tegevuskohtade küsimuses võivad nad 
pöörduda asutuse poole, mille Euroopa 
Komisjon loob artikli 11 a kohaselt.

Or. de

Selgitus

Kui registreerimisprotsess korraldatakse taotluses A esitatud ettepaneku kohaselt, saab 
lihtsustada teabe esitamise kohustuse määramist. Komisjoni kavandatud lahendus põhjustab 
liiga suurt halduskoormust, kuna kõnealuse süsteemi kohaselt peavad kõik pädevad asutused 
esitama teavet vastavalt artikli 33 lõigetele 1 ja 2. See tähendab, et pädev asutus peaks 
esitama teavet kogu maailmas kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide ja pädevate 
täitevasutuste kohta. Seeläbi seatakse asutused ülemäärase koormuse alla ja 
registreerimisprotsess muutuks oluliselt kallimaks.

Muudatusettepanek 52
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ülevaate tulemuste alusel töötavad 
organisatsioonid välja 
keskkonnajuhtimissüsteemi, mis hõlmab 
kõiki II lisas osutatud nõudeid ja milles 
võimaluse korral võetakse arvesse artiklis 
46 osutatud asjaomase sektori parimat 
keskkonnajuhtimise tava, ning rakendavad 
kõnealust süsteemi.

4. Ülevaate tulemuste alusel töötavad 
organisatsioonid välja 
keskkonnajuhtimissüsteemi, mis hõlmab 
kõiki II lisas osutatud nõudeid ning 
rakendavad kõnealust süsteemi. 

Adlib Express Watermark



AM\765244ET.doc 13/58 PE419.878v01-00

ET

Or. de

Selgitus

„Asjaomase sektori parimate keskkonnajuhtimise tavade” väljatöötamisest tuleks loobuda, et 
vältida EMASi seadmist ülemäärase halduskoormuse alla. Organisatsioonide mitmekesisust 
ei saa kajastada sektoripõhiselt, lisaks luuakse siinkohal protsessi jaoks uued kinnitamis- ja 
registreerimiseeldused, mida asjaomased organisatsioonid ei suuda piisavalt täita. Peale 
selle tuleb viitedokumente pidevalt ajakohastada.

Muudatusettepanek 53
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ülevaate tulemuste alusel töötavad 
organisatsioonid välja 
keskkonnajuhtimissüsteemi, mis hõlmab 
kõiki II lisas osutatud nõudeid ja milles 
võimaluse korral võetakse arvesse artiklis 
46 osutatud asjaomase sektori parimat 
keskkonnajuhtimise tava, ning rakendavad 
kõnealust süsteemi.

4. Ülevaate tulemuste alusel töötavad 
organisatsioonid välja 
keskkonnajuhtimissüsteemi, mis hõlmab 
kõiki II lisas osutatud nõudeid ja mis
vastab, kui see süsteem on olemas, artiklis 
46 osutatud asjaomase sektori nõuetele, 
ning rakendavad kõnealust süsteemi.

Or. en

Selgitus

Nõutav peaks olema sektori dokumentidele vastavus ja mitte lihtsalt nende arvesse võtmine.

Muudatusettepanek 54
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Organisatsioonid esitavad materjalid või 
dokumendid, mis tõendavad, et 

5. Organisatsioonid teatavad, et 
keskkonnaauditi tulemuste kohaselt 
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organisatsioon vastab kõikide kindlaks 
tehtud ja kehtivate keskkonnaalaste 
õigusaktide nõuetele.

puuduvad tõendid keskkonnaalaste 
õigusaktide rikkumise kohta.

Organisatsioonid võivad taotleda 
vastavustunnistust pädeva(te)lt 
täitevasutus(t)elt vastavalt artikli 33 
lõikele 5.
Väljaspool ühendust asuvad 
organisatsioonid viitavad samuti 
keskkonnaalaste õigusaktide nõuetele, 
mida kohaldatakse sarnaste 
organisatsioonide suhtes liikmesriikides, 
kus organisatsioonid kavatsevad oma 
taotluse esitada.

Väljaspool ühendust asuvad 
organisatsioonid ja tegevuskohad viitavad 
samuti keskkonnaalaste õigusaktide 
nõuetele, mida kohaldatakse sarnaste 
ühenduses asuvate organisatsioonide ja 
tegevuskohtade suhtes.

Or. de

Selgitus

Das von der Kommission vorgeschlagene Konzept verkennt die betriebliche Praxis von 
Managementsystemen und die Möglichkeit, von Behörden „Konformitätserklärungen“ zu 
erhalten. Das System der Organisation ist darauf gerichtet, den Rechtsvorschriften 
entsprechend zu arbeiten. Werden bei den Prüfungen des Systems keine Fehler aufgedeckt, 
kann dies und nur dies redlicherweise bestätigt werden. In der Erklärung des Gutachters in 
Anhang VII ist dies richtig formuliert. Behörden werden sich nicht zu einer 
Konformitätserklärung bereit finden können, da sie die Organisation noch weniger kennen als 
das Management oder der Umweltgutachter. 

Muudatusettepanek 55
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Organisatsioonid esitavad materjalid või 
dokumendid, mis tõendavad, et 
organisatsioon vastab kõikide kindlaks 
tehtud ja kehtivate keskkonnaalaste 
õigusaktide nõuetele.

5. Organisatsioonid esitavad materjalid või 
dokumendid, mis tõendavad, et 
organisatsioon vastab kõikide kindlaks 
tehtud ja kehtivate keskkonnaalaste 
õigusaktide nõuetele ja vastab vähemalt 
asjaomases BREF-dokumendis 
kirjeldatud nõuetele, kui need on olemas. 
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Or. en

Selgitus

BREF = Best Available Technique Reference Documents – viitedokumendid parima võimaliku 
tehnika kohta. Sektorite viitedokumendid on otsustava tähtsusega selleks, et teha EMASist 
nõudlik tippsüsteem, millega minnakse juhtimissüsteemipõhisest lähenemisviisist kaugemale. 

Muudatusettepanek 56
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Organisatsioonid koostavad 
keskkonnaaruande kooskõlas IV lisa B 
osaga.

7. Organisatsioonid koostavad 
keskkonnaaruande kooskõlas IV lisa B 
osaga.

Kui asjaomase sektori jaoks on olemas 
artiklis 46 osutatud viitedokumendid, 
hinnatakse organisatsiooni tegevuse 
tulemuslikkust asjakohase dokumendi 
alusel.

Or. de

Selgitus

Artikli 46 kohased viitedokumendid põhjustavad ülemäära suurt halduskoormust. Need ei ole 
üksnes töötamise abivahendid, vaid tõelised eeldused registreerimiseks, mida tuleb seega 
siduvalt kohaldada. See piirab tarbetult kohaldajaid ja kahandab osalusvalmidust.

Muudatusettepanek 57
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui asjaomase sektori jaoks on olemas 
artiklis 46 osutatud viitedokumendid, 

Kui asjaomase sektori jaoks on olemas 
artiklis 46 osutatud viitedokumendid, peab
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hinnatakse organisatsiooni tegevuse 
tulemuslikkust asjakohase dokumendi 
alusel.

organisatsioon olema kooskõlas 
asjakohase dokumendiga.

Or. en

Selgitus

Sektori viitedokumentidele vastavus peab olema nõutav. 

Muudatusettepanek 58
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Registreerimistaotlus esitatakse artikli 3 
kohaselt kindlaksmääratud pädevale 
asutusele ja see sisaldab järgmist:

2. Registreerimistaotlus esitatakse artikli 3 
kohaselt kindlaksmääratud pädevale 
asutusele ja see sisaldab järgmist:

a) kinnitatud keskkonnaaruanne
elektroonilisel kujul;

a) kinnitatud keskkonnaaruande
originaal;

b) artikli 24 lõikes 9 osutatud 
deklaratsioon, millel on keskkonnaaruande 
kinnitanud tõendaja allkiri;

b) artikli 24 lõikes 9 osutatud 
deklaratsioon, millel on keskkonnaaruande 
kinnitanud tõendaja allkiri;

c) täidetud vorm, mis sisaldab vähemalt VI 
lisas ettenähtud miinimumteavet;

c) täidetud vorm, mis sisaldab vähemalt VI 
lisas ettenähtud miinimumteavet.

d) tõend kohaldatavate tasude maksmise 
kohta.

Koos taotlusega või vahetult pärast 
taotluse esitamist edastab organisatsioon 
pädevale asutusele internetis 
avaldamiseks sobiva andmefaili, mis 
sisaldab keskkonnaaruannet.

Or. de

Selgitus

Die zuständige Stelle benötigt für ihre Akten ein vom Umweltgutachter im Original 
unterzeichnetes Exemplar der Umwelterklärung. Dieses in elektronischer Form zu verlangen, 
hieße, die Beteiligten zur Einführung einer digitalen Signatur zu veranlassen. Dies wird in 
vielen kleinen Organisationen nicht gewollt sein. Wenn beabsichtigt ist, ein elektronisches 
Verzeichnis der Umwelterklärungen anzulegen, werden dort die graphisch aufbereiteten 
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Fassungen mit zahlreichen Abbildungen etc. erwartet. Diese werden aber erst nach der 
eigentlichen Registrierung erstellt. Die Gebühr wird in manchen Mitgliedstaaten erst im 
Nachhinein erhoben. Daher kann (d) gestrichen werden.

Muudatusettepanek 59
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) artiklis 4 sätestatud nõuetele 
vastavuse tõendus.

Or. en

Selgitus

Registreerimise taotlemisel tuleb tõendada artiklis 4 sätestatud nõuetele vastavust.

Muudatusettepanek 60
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal aastal teeb registreeritud 
organisatsioon järgmist:

Muu hulgas teeb registreeritud 
organisatsioon järgmist:

a) teeb vastavalt III lisale siseauditi, mis 
hõlmab keskkonnategevuse tulemuslikkust 
ja vastavust kehtivate keskkonnaalaste 
õigusaktide sätetele,

a) teeb vastavalt III lisale siseauditi, mis 
hõlmab keskkonnategevuse tulemuslikkust 
ja vastavust kehtivate keskkonnaalaste 
õigusaktide sätetele,

b) koostab keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse aruande vastavalt IV lisa C 
ja D osas sätestatud nõuetele,

b) koostab igal aastal keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse aruande vastavalt IV lisa C 
ja D osas sätestatud nõuetele,

c) edastab kinnitatud keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse aruande pädevale asutusele,

c) edastab kinnitatud keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse aruande pädevale asutusele.

d) edastab pädevale asutusele täidetud 
vormi, mis sisaldab vähemalt VI lisas 
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ettenähtud miinimumteavet.

Or. de

Selgitus

Iga-aastase auditi nõue ei ole kooskõlas III lisa punktiga 4, kus on ette nähtud kuni 36 kuu 
pikkune tsükkel, mis määratakse kindlaks individuaalselt. Teabelehe esitamine igal aastal on 
tarbetu bürokraatia. Piisab muudatuste esitamisest. Teabe hulka ei peaks siiski üksikasjalikult 
reguleerima.

Muudatusettepanek 61
Maria Berger, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) koostab keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse aruande vastavalt IV lisa 
C ja D osas sätestatud nõuetele,

b) koostab ajakohastatud 
keskkonnaaruande vastavalt IV lisa C 
osas sätestatud nõuetele,

Or. en

Selgitus

Keskkonnategevuse tulemuslikkuse aruande koostamine kooskõlas lisa C ja D osadega 
tähendab ettevõtetele vastuvõetamatut halduskoormust ja seda nõuet ei saa toetada. Tuleks 
säilitada keskkonnaaruannete iga-aastase ajakohastamise praegune tava.

Muudatusettepanek 62
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikesi organisatsioone käsitlev erand Väikesi organisatsioone käsitlev kord
1. Pädevad asutused pikendavad väikese 
organisatsiooni taotlusel artikli 6 lõikes 1 
osutatud kolmeaastast ajavahemikku kuni 

1. Väikeste organisatsioonide puhul 
pikeneb artikli 6 lõikes 2 osutatud aastane 
ajavahemik kuni kolme aastani, tingimusel 
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viie aastani ja/või artikli 6 lõikes 2 
osutatud aastast ajavahemikku kuni kahe
aastani, tingimusel et on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

et on täidetud kõik järgmised tingimused:

a) puudub keskkonnaoht, a) puudub märkimisväärne keskkonnaoht,
b) organisatsioon ei kavanda muudatusi 
oma keskkonnajuhtimissüsteemi 
toimimises ning

b) organisatsioon ei kavanda olulisi
muudatusi oma keskkonnajuhtimissüsteemi 
toimimises ning

c) puuduvad märkimisväärsed kohalikud 
keskkonnaprobleemid.

c) puuduvad märkimisväärsed kohalikud 
keskkonnaprobleemid, millele 
organisatsioon kaasa aitab.

2. Lõikes 1 osutatud pikenduse saamiseks 
esitab asjaomane organisatsioon taotluse 
pädevale asutusele, kes on organisatsiooni 
registreerinud, koos tõenditega selle 
kohta, et erandi tegemiseks vajalikud 
tingimused on täidetud.
3. Organisatsioonid, kes kasutavad lõikes 1 
osutatud pikendust kuni kahe aastani,
esitavad pädevale asutusele kinnitamata 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruande nendel aastatel, mil nad on 
vabastatud kohustusest esitada kinnitatud 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruanne.

3. Need organisatsioonid esitavad pädevale 
asutusele igal aastal kinnitamata 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruande.

Or. de

Selgitus

Kavandatud väikeste organisatsioonide lähenemisviis ei ole auditi, keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse aruande ja keskkonnaaruande ajavahemiku seisukohast sujuv. Protsess on 
keeruline ja põhjustab tarbetut halduskoormust. Parem oleks lähenemisviis, mis oli üldjoontes 
olemas esimeses EMASi määruses. Siinkohal vabastatakse väikesed organisatsioonid iga-
aastasest kinnitamisest. Selle puhul loobutakse menetlusest, kuna niikuinii otsustab pädev 
asutus selle üle, kas registreerida või mitte.
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Muudatusettepanek 63
Maria Berger, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused pikendavad väikese 
organisatsiooni taotlusel artikli 6 lõikes 1 
osutatud kolmeaastast ajavahemikku kuni 
viie aastani ja/või artikli 6 lõikes 2 
osutatud aastast ajavahemikku kuni kahe 
aastani, tingimusel et on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

1. Keskkonnaaruanne ajakohastatakse 
igal aastal ja selle kinnitab tõendaja. 
Aastasest kinnitamise sagedusest 
kõrvalekaldumine on lubatav, tingimusel 
et on täidetud kõik järgmised tingimused:

a) puudub keskkonnaoht, a) puudub märkimisväärne keskkonnaoht,

b) organisatsioon ei kavanda muudatusi 
oma keskkonnajuhtimissüsteemi 
toimimises ning

b) organisatsioon ei kavanda muudatusi 
oma keskkonnajuhtimissüsteemi 
toimimises ning

c) puuduvad märkimisväärsed kohalikud 
keskkonnaprobleemid.

c) puuduvad märkimisväärsed kohalikud 
keskkonnaprobleemid.

2. Lõikes 1 osutatud pikenduse saamiseks 
esitab asjaomane organisatsioon taotluse 
pädevale asutusele, kes on organisatsiooni 
registreerinud, koos tõenditega selle 
kohta, et erandi tegemiseks vajalikud 
tingimused on täidetud.
3. Organisatsioonid, kes kasutavad lõikes 
1 osutatud pikendust kuni kahe aastani, 
esitavad pädevale asutusele kinnitamata 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruande nendel aastatel, mil nad on 
vabastatud kohustusest esitada kinnitatud 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruanne.

Or. en

Selgitus

Põhimõtteliselt tuleks säilitada aastane tsükkel, nagu näeb ette ISO 14001, aga VKEde puhul 
võib teha erandeid eespool nimetatud tingimustel. Seda ei ole vaja taotleda pädevalt 
asutuselt, sest kinnitamistsüklist kõrvalekaldumise otsustab tõendaja.
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Muudatusettepanek 64
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) organisatsioon ei kavanda muudatusi 
oma keskkonnajuhtimissüsteemi 
toimimises ning

b) organisatsioon ei kavanda olulisi 
muudatusi, nagu on määratletud artiklis 8, 
ning

Or. it

Selgitus

EMASi säilitamise kohustused hõlmavad suuri juhtimiskulusid, mida on ühel VKE-l raske 
kanda. Selleks et lihtsustada Euroopa VKEdele juurdepääsu süsteemile, tuleb kõnealuseid 
kulusid vähendada, kui organisatsioon ei näe ette olulisi muudatusi oma tootmissüsteemis ja 
kui ei ole põhjust oletada uusi keskkonnaohte või keskkonnaseisundi halvenemist kohalikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 65
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8  lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui registreeritud organisatsioonis
tehakse olulisi muudatusi, koostab 
organisatsioon kõnealuste muudatuste 
kohta keskkonnaülevaate, mis hõlmab 
muudatuste keskkonnaaspekte ja -mõju.

1. Kui registreeritud organisatsioon 
planeerib olulisi muudatusi, koostab 
organisatsioon kõnealuste muudatuste 
kohta keskkonnaülevaate, mis hõlmab 
muudatuste keskkonnaaspekte ja -mõju.

Or. it

Selgitus

EMAS ei tohi olla piduriks tehnoloogiaarengule ja ettevõtete tootmise planeerimisele, vaid 
peab järgima tööstuse arengut, tagades selle keskkonnastandardid.
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Muudatusettepanek 66
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8  lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ajakohastatud keskkonnaülevaade ja 
muudetud keskkonnapoliitika tõendatakse 
ja kinnitatakse. 

3. Ajakohastatud keskkonnaülevaade ja 
muudetud keskkonnapoliitika tõendatakse 
ja kinnitatakse koos nendesse tehtud 
muudatustega. 

Or. it

Selgitus

EMAS ei tohi olla piduriks tehnoloogiaarengule ja ettevõtete tootmise planeerimisele, vaid 
peab järgima tööstuse arengut, tagades selle keskkonnastandardid.

Muudatusettepanek 67
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Registreeritud organisatsioon koostab 
auditikava, millega tagatakse, et teatava 
ajavahemiku jooksul, mis ei ületa kolme 
aastat, auditeeritakse organisatsiooni kogu 
tegevust vastavalt III lisas sätestatud 
nõuetele.

1. Registreeritud organisatsioon koostab 
auditikava, millega tagatakse, et teatava 
ajavahemiku jooksul, mis ei ületa kolme 
aastat, kui artikli 7 sätetest ei tulene teisiti, 
auditeeritakse organisatsiooni kogu 
tegevust vastavalt III lisas sätestatud 
nõuetele.

Or. el

Selgitus

Kõnealuse artikli kooskõlastamiseks artikli 7 sätetega väikesi organisatsioone käsitleva 
erandi kohta.
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Muudatusettepanek 68
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. V lisas sätestatud EMASi logo võivad
kasutada üksnes registreeritud 
organisatsioonid ja üksnes seni, kuni nende 
registreering kehtib.

1. V lisas sätestatud EMASi logo 
kasutavad üksnes registreeritud 
organisatsioonid ja üksnes seni, kuni nende 
registreering kehtib.

Or. el

Muudatusettepanek 69
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EMASi logo võib kasutada üksnes V 
lisas sätestatud tehnilise kirjelduse 
kohaselt.

2. EMASi logo tuleb kasutada üksnes V 
lisas sätestatud tehnilise kirjelduse 
kohaselt.

Or. el

Selgitus

Muudatusettepanekuga muudetakse tekst konkreetsemaks, et vältida võimalikke 
väärtõlgendusi.

Muudatusettepanek 70
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui organisatsioon otsustab 
artikli 3 lõike 3 kohaselt mitte 

välja jäetud
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registreerida kõiki oma tegevuskohti 
üheainsa registreerimise teel, tagab ta, et 
üldsusega suhtlemisel ja EMASi logo 
kasutamisel on selge, millised 
tegevuskohad on registreeringuga 
hõlmatud.

Or. de

Selgitus

Sättega nähakse ette tegelik kohustus kaasata organisatsiooni kõik ühenduses asuvad 
tegevuskohad EMASisse ja ühteainsasse registreerimisprotsessi. Sätte saab ilma asendamata 
välja jätta, kui võetakse üle taotluse A lähenemisviis registreerimisele.

Muudatusettepanek 71
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Logo ei kasutata seoses muud tegevust 
ning muid teenuseid puudutavate 
võrdlevate väidetega või selliselt, et logo 
võidaks ajada segamini ökomärgisega.

4. Logo ei kasutata seoses muud tegevust 
ning muid teenuseid puudutavate 
võrdlevate väidetega või selliselt, et logo 
võidaks ajada segamini ökomärgisega. 
Eelkõige on rangelt keelatud logo 
kasutamine toodetel, tootepakenditel või 
tooteinfos/ -reklaamis.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek annaks palju logo väärkasutamise võimalusi, sest logo võidaks 
tõenäoliselt ekslikult pidada ökomärgiseks. Järelikult peab EMASi logo seoses toodete ja 
reklaamiga olema rangelt keelatud. 
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Muudatusettepanek 72
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Komisjon määrab pädeva asutuse, mis 
täidab järgmisi ülesandeid:
a) peab Euroopa registrit registreeritud 
organisatsioonide kohta;
b) loob ja arendab pidevalt edasi Euroopa
registri veebiplatvormi, mida 
liikmesriikide pädevad asutused 
registreerimisel kasutavad;
c) registreerib väljaspool ühendust asuvad 
organisatsioonid ja nende 
organisatsioonide, mille peakontor asub 
ühenduses, väljaspool ühendust asuvad 
tegevuskohad;
d) teeb artikli 15 kohaselt korralduslikud 
ettevalmistused pädevate asutuste foorumi 
jaoks;
e) valmistab artikli 16 kohaselt ette 
vastastikuse hindamise.

Or. de

Selgitus

Pädevate asutuste tegevuse koordineerimine, eriti ühtse veebiplatvormi arendamine, tuleb 
tsentraliseerida, samuti nagu väljaspool ühendust asuvate organisatsioonide ja 
tegevuskohtade registreerimise kohustus. See vähendab oluliselt registreerimise kulusid.

Muudatusettepanek 73
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nende märkuste käsitlemist, mida a) nende märkuste käsitlemist, mida 
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huvitatud isikud, sealhulgas 
akrediteerimisasutused ja pädevad 
täitevasutused, on esitanud registreerimist 
taotlevate või registreeritud organisatsiooni 
kohta,

huvitatud isikud, sealhulgas 
akrediteerimisasutused ja pädevad 
täitevasutused ning organisatsioonide 
esindusorganid, on esitanud registreerimist 
taotlevate või registreeritud organisatsiooni 
kohta,

Or. it

Selgitus

Pädevatel asutustel peab olema võimalus saada märkusi registreeritud või 
registreerimisjärgus organisatsioonidelt ja tagatud peab olema mehhanism, millega 
organisatsioonid saaksid anda ühiselt oma osa süsteemi tõhusasse juhtimisse, nii et oleks 
tagatud pädevate asutuste tasakaalustatud toimimine.

Muudatusettepanek 74
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused koostavad registri oma 
liikmesriigis registreeritud 
organisatsioonidest, sealhulgas nende 
keskkonnaaruannetest või 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruannetest elektroonilisel kujul, 
hooldavad seda ja ajakohastavad seda üks 
kord kuus.

2. Pädevad asutused koostavad registri oma 
liikmesriigis registreeritud 
organisatsioonide, sealhulgas nende 
keskkonnaaruannete või 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruannete kohta elektroonilisel kujul.

Register on üldsusele kättesaadav 
veebisaidil.

Register on üldsusele kättesaadav 
veebisaidil.

Or. de

Selgitus

Register tuleks ühtlustada ja loobuda igakuisest teavitamisest. Saksamaal on alates 
2001. aastast veebipõhine, detsentraliseeritud ja reaalajas ajakohastatav register.
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Muudatusettepanek 75
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused teavitavad komisjoni 
iga kuu lõikes 2 osutatud registrisse 
tehtud muudatustest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Register tuleks ühtlustada ja loobuda igakuisest teavitamisest. Saksamaal on alates 
2001. aastast veebipõhine, detsentraliseeritud ja reaalajas ajakohastatav register.

Muudatusettepanek 76
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui organisatsioon taotleb 
registreerimist, registreerib pädev asutus 
asjaomase organisatsiooni ja annab talle 
registreerimisnumbri, kui on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

2. Kui organisatsioon taotleb 
registreerimist, registreerib pädev asutus 
asjaomase organisatsiooni ja annab talle 
registreerimisnumbri, kui on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

a) pädev asutus on saanud 
registreerimistaotluse, mis sisaldab kõiki 
artikli 5 lõike 2 punktides a–d osutatud 
dokumente;

a) pädev asutus on saanud 
registreerimistaotluse, mis sisaldab kõiki 
artikli 5 lõike 2 punktides a–c osutatud 
dokumente;

b) pädev asutus on kontrollinud, et 
tõendamine ja kinnitamine on toimunud 
vastavalt artiklites 24–27 sätestatud 
kohustustele; ning

b) pädeval asutusel puuduvad tõendid, et 
tõendamine ja kinnitamine ei ole toimunud 
vastavalt artiklites 24–27 sätestatud 
kohustustele, ning

c) pädev asutus on tõendusmaterjalidele 
või pädeva täitevasutuse positiivsele 
aruandele tuginedes veendunud, et 
organisatsioon vastab õigusnormidele.

c) pädeval asutusel puuduvad tõendid, et 
organisatsioon rikub asjaomaseid 
keskkonnaalaseid õigusakte.
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Or. de

Selgitus

Muudatused tulenevad muudatusettepanekust taotluse D kohta. Pädev asutus ei vii protsessi 
halduskoormuse vähendamiseks läbi põhjalikke auditeid, mille tõendaja või 
registreerimisasutus on juba läbi viinud.

Muudatusettepanek 77
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui pädev asutus saab 
akrediteerimisasutuselt järelevalveakti, 
millest nähtub, et tõendaja tegevus ei ole 
olnud piisav tagamaks, et registreerimist 
taotlev organisatsioon täidab käesoleva 
määruse nõudeid, keeldub ta kõnealust 
organisatsiooni registreerimast.

5. Kui pädev asutus saab 
akrediteerimisasutuselt järelevalveakti, 
millest nähtub, et tõendaja tegevus ei ole 
olnud piisav tagamaks, et registreerimist 
taotlev organisatsioon täidab käesoleva 
määruse nõudeid, keeldub ta kõnealust 
organisatsiooni registreerimast. Pädev 
asutus palub organisatsioonil esitada uus 
registreerimisavaldus. 
Akrediteerimisasutus auditeerib tõendaja 
tegevust ja annab asjaomasele tõendajale 
võimaluse küsimuses oma seisukohta 
avaldada. Kui viimane ei esita 
rahuldavaid põhjendusi, siis peatatakse 
tema akrediteering 
vastavushindamisasutusena määruse 
(EÜ) nr xxxx/2008 alusel.

Or. it

Selgitus

Kui organisatsiooni registreerimisavaldus jäetakse rahuldamata põhjusel, et tõendaja tegevus 
ei olnud kõnealuse määruse nõuete täitmise tagamiseks piisav, peab akrediteerimisasutus 
paluma organisatsioonil uue avalduse esitada ja peab läbi viima tõendaja tegevuse uurimise, 
et vältida ebapädevuse või korruptsiooni juhtusid. 
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Muudatusettepanek 78
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui pädev asutus saab 
akrediteerimisasutuselt järelevalveakti, 
millest nähtub, et tõendaja tegevus ei ole 
olnud piisav tagamaks, et EMASi kohaselt 
registreeritud organisatsioon täidab 
käesoleva määruse nõudeid, peatatakse 
registreering.

2. Sama kohaldatakse juhul, kui pädev
asutus saab akrediteerimisasutuselt 
järelevalveakti, millest nähtub, et tõendaja 
tegevus ei ole olnud piisav tagamaks, et 
EMASi kohaselt registreeritud 
organisatsioon täidab käesoleva määruse 
nõudeid.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et organisatsioonile võimaldatakse enne kahjustava otsuse 
vastuvõtmist konsulteerimine, mida nõutakse õigusriigi põhimõtete kohaselt.

Muudatusettepanek 79
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Registreeritud organisatsiooni 
registreering peatatakse või vastavalt 
olukorrale kustutatakse organisatsioon 
registrist, kui ta ei esita pädevale asutusele 
ühe kuu jooksul pärast sellekohase nõude 
saamist kõiki järgmisi dokumente:

3. Registreeritud organisatsiooni 
registreering peatatakse või vastavalt 
olukorrale kustutatakse organisatsioon 
registrist, kui ta ei esita pädevale asutusele 
kolme kuu jooksul pärast sellekohase 
nõude saamist keskkonnaaruande, 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruande või artikli 24 lõikes 9 osutatud 
allkirjastatud deklaratsiooni ajakohastatud 
ja kinnitatud versioonid.

a) keskkonnaaruande, keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse aruande või artikli 24 
lõikes 9 osutatud allkirjastatud 
deklaratsiooni ajakohastatud ja kinnitatud 
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versioonid;
b) vorm, mis sisaldab vähemalt VI lisas 
ettenähtud miinimumteavet.

Or. de

Selgitus

Ühe kuu pikkune periood on pädevate asutuste kogemuste põhjal liiga lühike. Põhjustel, mille 
korral organisatsioon ei vastuta (tõendaja haigus, tõendaja põhjendamatu keeldumine 
kinnitamisest jne), võivad tekkida viivitused, mille eest ei tohi alati ja kohe karistada 
peatamisega. Vormi esitamisest loobumist peetakse teostatavaks.

Muudatusettepanek 80
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pädev asutus võib otsustada 
organisatsiooni registreeringu jõusse 
jätta, kui on tõendatud, et nõuete 
rikkumine toimus heauskselt ja rikkumise 
põhjused on kõrvaldatud.

Or. it

Selgitus

Pädevale asutusele tuleb anda võimalus registreeringut säilitada, kui on tõendatud, et 
organisatsioon on nõudeid rikkunud heauskselt ja seega eksituse tõttu, ning on järele 
kontrollitud, et nõuete rikkumise põhjus on kõrvaldatud.
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Muudatusettepanek 81
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused loovad kõikide 
liikmesriikide pädevate asutuste foorumi 
(edaspidi „foorum“). Foorum tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ja selles osaleb 
komisjoni esindaja.

1. Pädevad asutused loovad kõikide 
liikmesriikide pädevate asutuste foorumi 
(edaspidi „foorum“). Foorum tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ja selles osaleb 
komisjoni esindaja. Foorum peab kutsuma 
organisatsioonide esindusorganeid 
foorumil osalema.

Or. it

Selgitus

Organisatsioonide esindusorganite osalemine foorumil võimaldab süsteemi paremini 
ettevõtete vajadustele kohandada.

Muudatusettepanek 82
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Foorum korraldab vastastikuse 
hindamise, et hinnata iga pädeva asutuse 
registreerimissüsteemi vastavust 
käesolevale määrusele ning töötada välja 
ühtlustatud lähenemisviis registreerimist 
käsitlevate eeskirjade kohaldamisele.

1. Foorum korraldab vastastikuse 
hindamise, et hinnata iga pädeva asutuse 
registreerimissüsteemi vastavust 
käesolevale määrusele ning töötada välja 
ühtlustatud lähenemisviis registreerimist 
käsitlevate eeskirjade kohaldamisele.

2. Vastastikune hindamine toimub 
korrapäraselt ja vähemalt iga nelja aasta 
järel. Vastastikuses hindamises osalevad 
kõik pädevad asutused.
3. Vastastikune hindamine hõlmab 
vähemalt järgmisi aspekte käsitlevate 
eeskirjade ja menetluste hindamist:
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a) registreerimine,
b) registreerimisest keeldumine,
c) organisatsioonide registreeringu 
peatamine artikli 12 lõikes 2 osutatud 
registris,
d) organisatsioonide kustutamine artikli 
12 lõikes 2 osutatud registrist,
e) artikli 12 lõikes 2 osutatud registri 
haldamine.
4. Komisjon kehtestab 
hindamismenetlused, sealhulgas 
nõuetekohased asjakohased menetlused 
hindamise tulemusena vastuvõetud 
otsuste kohta kaebuste esitamiseks.
Kõnealused meetmed, mis on ettenähtud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
5. Foorum edastab komisjonile vastastikuse 
hindamise aastaaruande.

5. Foorum edastab komisjonile vastastikuse 
hindamise aastaaruande.

Kõnealune aruanne tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Kõnealune aruanne tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. de

Selgitus

Hindamisprotsess on komisjoni ettepaneku kohaselt liiga koormav. Pädevate asutuste 
tegevust saab piisavalt koordineerida kehtiva EMASi määruse meetmete abil.

Muudatusettepanek 83
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastastikune hindamine hõlmab 
vähemalt järgmisi aspekte käsitlevate 

3. Vastastikune hindamine hõlmab 
vähemalt järgmisi aspekte käsitlevate 
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eeskirjade ja menetluste hindamist: eeskirjade ja menetluste ning 
organisatsioonide endi või nende nimel 
avaldatud arvamuste hindamist:

Or. it

Selgitus

Tuleb tagada, et võetakse arvesse kõiki organisatsioonide nimetatud probleeme või tehtud 
soovitusi seoses akrediteerimissüsteemi toimimisega.

Muudatusettepanek 84
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) organisatsiooni vastavus kõikidele 
käesoleva määruse nõuetele seoses esialgse 
keskkonnaülevaatega, 
keskkonnajuhtimissüsteemiga, 
keskkonnaauditi ja selle tulemustega ning
keskkonnaaruande või keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse aruandega;

a) organisatsiooni vastavus kõikidele 
käesoleva määruse nõuetele seoses esialgse 
keskkonnaülevaatega, 
keskkonnajuhtimissüsteemiga, 
keskkonnaauditi ja selle tulemustega,
keskkonnaaruande või keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse aruandega ja artiklis 46 
osutatud sektorite viitedokumentidega, kui 
need on kättesaadavad;

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek tagab vastavuse sektorite viitedokumentide nõuetele.
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Muudatusettepanek 85
Richard Seeber, Maria Berger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tõendaja kinnitab kuni 12kuuliste 
ajavahemike tagant keskkonnaaruannet või 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruannet puudutava ajakohastatud teabe.

2. Ilma et see piiraks artiklis 7 sätestatut, 
kinnitab tõendaja kuni 12kuuliste 
ajavahemike tagant keskkonnaaruannet 
puudutava ajakohastatud teabe.

Or. en

Selgitus

Selles sättes ei arvestata VKEdega. Seetõttu viidatakse artiklile 7, mis lubaks VKEdel teatud 
tingimustel iga-aastasest kinnitamisest kõrvale kalduda.

Muudatusettepanek 86
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tõendaja kinnitab kuni 12kuuliste 
ajavahemike tagant keskkonnaaruannet või 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruannet puudutava ajakohastatud teabe.

2. Kui artikli 7 sätetest ei tulene teisiti, 
kinnitab tõendaja kuni 12kuuliste 
ajavahemike tagant keskkonnaaruannet või 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruannet puudutava ajakohastatud teabe.

Or. el

Selgitus

Eesmärgiga kooskõlastada kõnealune artikkel artikli 7 sätetega, mis käsitleb väikesi 
organisatsioone hõlmavat erandit.
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Muudatusettepanek 87
Richard Seeber, Maria Berger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt viis tööpäeva enne iga 
tõendamist muus kui tõendaja 
akrediteerinud liikmesriigis edastab 
tõendaja tema üle teostatava järelevalve 
eest vastutavale akrediteerimisasutusele 
oma akrediteeringu üksikasjad ning 
teatab, millal ja kus tõendamine toimub.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui tõendajad peaksid oma toimingutes liikmesriikides, kus nad on litsentsitud, kogu oma 
tegevusest vastavale litsentsimisasutusele aru andma, kaasneks sellega täiendav ja asjatu 
halduskoormus nii tõendajate kui ka litsentsimisasutuste jaoks.

Muudatusettepanek 88
Richard Seeber, Maria Berger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühes liikmesriigis akrediteeritud
tõendaja teatab vähemalt viis tööpäeva
enne teises liikmesriigis tõendamis- ja 
kinnitamistoimingute alustamist viimati 
nimetatud liikmesriigi 
akrediteerimisasutusele järgmised 
andmed:

1. Ühes liikmesriigis litsentsi saav tõendaja 
teatab vähemalt neli nädalat enne teises 
liikmesriigis tõendamis- ja 
kinnitamistoimingute alustamist viimati 
nimetatud liikmesriigi 
litsentsimisasutusele järgmised andmed:

Or. en

Selgitus

Toimingutest teises liikmesriigis või kolmandas riigis etteteatamise aja piiramine viiele 
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tööpäevale ei ole praktiline ega teostatav. Eelmises määruses sätestatud etteteatamise 
ajavahemik neli nädalat on osutunud praktikas teostatavaks ja tuleks säilitada. Sama kehtib 
ka artikli 26 kohta.

Muudatusettepanek 89
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) organisatsioon vastab kõikide kehtivate 
keskkonnaalaste õigusaktide nõuetele.

b) puuduvad tõendid kehtivate õigusaktide 
rikkumise kohta.

Or. de

Selgitus

Kohandamine tõendaja deklaratsiooniga VII lisa kohaselt.

Muudatusettepanek 90
Richard Seeber, Maria Berger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) organisatsioon vastab kõikide kehtivate 
keskkonnaalaste õigusaktide nõuetele.

b) tõendaja ei ole tuvastanud näitajaid 
selle kohta, et organisatsioon ei vasta
kõikide kehtivate keskkonnaalaste 
õigusaktide nõuetele.

Or. de

Selgitus

Tõendaja võib ainult kinnitada, et ta ei ole tuvastanud näitajaid selle kohta, et organisatsioon 
ei vasta kõikide kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide nõuetele.
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Muudatusettepanek 91
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 
xxxx/2008 artikli 4 kohaselt määratud 
akrediteerimisasutused vastutavad 
tõendajate akrediteerimise eest ning 
tõendajate poolt käesoleva määruse alusel 
tehtavate toimingute järelevalve eest.

1. Liikmesriigid määravad asutuse, mis 
tunnustab tõendajat ja teostab järelevalvet 
tõendaja üle. Liikmesriigid võivad 
otsustada, et esimeses lauses osutatud 
ülesandeid täidab tervikuna või osaliselt 
riiklik akrediteerimisasutus määruse (EÜ) 
nr 765/2008 tähenduses ja sellega 
kooskõlas.

Or. de

Selgitus

Ülesannete kohustusliku ülekandmisega riiklikule akrediteerimisasutusele sekkutakse 
liikmesriikide õigusesse korraldada haldusküsimusi. Ülesannete määramine üksikisikute 
tunnustamisel jääb määruse (EÜ) 765/2008 reguleerimisalast välja.

Muudatusettepanek 92
Richard Seeber, Maria Berger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1. Liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 
xxxx/2008 artikli 4 kohaselt määratud 
akrediteerimisasutused vastutavad 
tõendajate akrediteerimise eest ning 
tõendajate poolt käesoleva määruse alusel 
tehtavate toimingute järelevalve eest.

1. Liikmesriigid määravad asutuse, mis 
vastutab tõendajatele litsentside 
väljastamise ja nende isikute või 
organisatsioonide tegevuse järelevalve 
eest vastavalt artikli 2 punktile 26. 
Kõnealune asutus täidab oma ülesandeid 
erapooletult ja sõltumatult.

2. Akrediteerimisasutused hindavad 
tõendajate pädevust, tuginedes artiklites 
19, 20 ja 21 sätestatud elementidele, mis on 
taotletava akrediteeringu valdkonna 
seisukohast asjakohased.

2. Litsentsimisasutused hindavad 
tõendajate pädevust, tuginedes artiklites 
19, 20 ja 21 sätestatud elementidele, mis on 
taotletava litsentsi valdkonna seisukohast 
asjakohased.
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3. Tõendajate akrediteeringu valdkond 
määratakse kindlaks nõukogu määruses 
(EÜ) nr 1893/2006 sätestatud 
majandustegevusalade klassifikaatori 
alusel. Akrediteeringu valdkonna määrab 
tõendaja pädevus ning selle puhul võetakse 
vajaduse korral arvesse toimingu ulatust ja 
keerukust.

3. Tõendajate litsentsi valdkond 
määratakse kindlaks nõukogu määruses 
(EÜ) nr 1893/2006 sätestatud 
majandustegevusalade klassifikaatori 
alusel. Akrediteeringu valdkonna määrab 
tõendaja pädevus ning selle puhul võetakse 
vajaduse korral arvesse toimingu ulatust ja 
keerukust.

4. Akrediteerimisasutused kehtestavad 
asjakohased menetlused tõendajatele 
akrediteeringu andmiseks, sellest 
keeldumiseks, akrediteeringu peatamiseks 
ja tühistamiseks ning tõendajate 
järelevalveks.

4. Litsentsimisasutused kehtestavad 
asjakohased menetlused tõendajatele 
akrediteeringu andmiseks, sellest 
keeldumiseks, akrediteeringu peatamiseks 
ja tühistamiseks ning tõendajate 
järelevalveks.

Kõnealused menetlused hõlmavad nende 
märkuste käsitlemise korda, mida huvitatud 
isikud, sealhulgas pädevad asutused, on 
esitanud akrediteerimist taotlevate ja 
akrediteeritud tõendajate kohta.

Kõnealused menetlused hõlmavad nende 
märkuste käsitlemise korda, mida huvitatud 
isikud, sealhulgas pädevad asutused, on 
esitanud akrediteerimist taotlevate ja 
litsentsitud tõendajate kohta.

5. Akrediteerimisest keeldumise puhul 
teavitab akrediteerimisasutus tõendajat 
oma otsuse põhjustest.

5. Litsentsist keeldumise puhul teavitab 
litsentsimisasutus tõendajat oma otsuse 
põhjustest.

6. Akrediteerimisasutused koostavad 
loetelu oma liikmesriigis tegutsevatest 
tõendajatest ja nende akrediteeringu
valdkondadest, muudavad ja ajakohastavad 
seda loetelu ning edastavad kõnealuse 
loetelu muudatused iga kuu komisjonile ja 
pädevale asutusele liikmesriigis, kus 
akrediteerimisasutus asub.

6. Litsentsimisasutused koostavad loetelu 
oma liikmesriigis tegutsevatest tõendajatest 
ja nende litsentsi valdkondadest, muudavad 
ja ajakohastavad seda loetelu ning 
edastavad kõnealuse loetelu muudatused 
iga kuu komisjonile ja pädevale asutusele 
liikmesriigis, kus litsentsimisasutus asub.

7. Määruse (EÜ) nr xxxx/2008 artikli 5 
lõikes 3 sätestatud järelevalvet käsitlevate 
eeskirjade ja menetluste kohaselt koostab 
akrediteerimisasutus järelevalveakti, kui ta 
pärast asjaomase tõendajaga 
konsulteerimist otsustab, et on täidetud 
üks järgmistest tingimustest:

7. Litsentsimisasutus koostab 
järelevalveakti, kui ta pärast asjaomase 
tõendajaga konsulteerimist otsustab 
järgmist:

a) tõendaja ei teostanud toiminguid 
piisavalt nõuetekohaselt, et oleks tagatud, 
et organisatsioon vastab käesoleva määruse 
tingimustele;

a) tõendaja ei teostanud toiminguid 
piisavalt nõuetekohaselt, et oleks tagatud, 
et organisatsioon vastab käesoleva määruse 
tingimustele;

b) tõendaja teostas tõendamis- ja 
kinnitamistoiminguid, rikkudes ühte või 
mitut käesoleva määruse nõuet.

b) tõendaja teostas tõendamis- ja 
kinnitamistoiminguid, rikkudes ühte või 
mitut käesoleva määruse nõuet.
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Kõnealune akt edastatakse pädevale 
asutusele liikmesriigis, kus organisatsioon 
on registreeritud või taotleb registreerimist, 
ning vajaduse korral tõendaja 
akrediteerinud akrediteerimisasutusele.

Kõnealune akt edastatakse pädevale 
asutusele liikmesriigis, kus organisatsioon 
on registreeritud või taotleb registreerimist, 
ning vajaduse korral tõendaja litsentsinud 
litsentsimisasutusele.

Or. en

Selgitus

Tõendajate litsentsimine võrdub kutselitsentsi andmisega, mis on võrreldav ehitusinseneri või 
finantsaudiitori litsentsimisega, sõna „akrediteerimisasutus” asendatakse sõnaga 
„litsentsimisasutus”.

Muudatusettepanek 93
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused menetlused hõlmavad nende 
märkuste käsitlemise korda, mida huvitatud 
isikud, sealhulgas pädevad asutused, on 
esitanud akrediteerimist taotlevate ja 
akrediteeritud tõendajate kohta.

Kõnealused menetlused hõlmavad nende 
märkuste käsitlemise korda, mida huvitatud 
isikud, sealhulgas pädevad asutused ja
organisatsioonide esindusorganid, on 
esitanud akrediteerimist taotlevate ja 
akrediteeritud tõendajate kohta.

Or. it

Selgitus

Tõendajate akrediteerimise, akrediteeringust keeldumise ja akrediteeringu peatamise 
menetluste algatamisel on oluline arvesse võtta organisatsioonide esindusorganite arvamust.
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Muudatusettepanek 94
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EÜ) nr xxxx/2008 artikli 14 
kohaselt tunnustatud asutuse raames 
kohtuvad kõikide liikmesriikide 
akrediteerimisasutused vähemalt kord 
aastas komisjoni esindaja juuresolekul 
(edaspidi „akrediteerimisasutuste 
koosolek“).

1. Määruse (EÜ) nr xxxx/2008 artikli 14 
kohaselt tunnustatud asutuse raames 
kohtuvad kõikide liikmesriikide 
akrediteerimisasutused vähemalt kord 
aastas komisjoni esindaja juuresolekul 
(edaspidi „akrediteerimisasutuste 
koosolek“). Akrediteerimisasutused 
peavad kutsuma oma koosolekule 
organisatsioonide esindusorganid.

Or. it

Selgitus

Akrediteerimisasutuste koosolekul peab olema võimalus saada märkusi registreeritud või 
registreerimisjärgus organisatsioonidelt, selleks et oleks tagatud mehhanism, millega 
organisatsioonid saaksid anda ühiselt oma osa süsteemi tõhusasse juhtimisse, nii et oleks 
tagatud pädevate asutuste tasakaalustatud toimimine.

Muudatusettepanek 95
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohane tõendajate 
akrediteerimise vastastikune hindamine, 
mille korraldab vastavalt määruse (EÜ) nr 
xxxx/2008 artiklile 10 käesoleva määruse 
artikli 30 lõikes 1 osutatud asutus, hõlmab 
vähemalt järgmiste valdkondade eeskirjade 
ja menetluste hindamist:

1. Käesoleva määruse kohane tõendajate 
akrediteerimise vastastikune hindamine, 
mille korraldab vastavalt määruse (EÜ) nr 
xxxx/2008 artiklile 10 käesoleva määruse 
artikli 30 lõikes 1 osutatud asutus, hõlmab 
vähemalt järgmiste valdkondade eeskirjade 
ja menetluste ning organisatsioonide endi 
või organisatsioonide nimel avaldatud 
arvamuste hindamist:
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Or. it

Muudatusettepanek 96
Richard Seeber, Maria Berger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu edenduskava, 
mis hõlmab eesmärke, meetmeid ja 
algatusi EMASi üldiseks propageerimiseks 
ja organisatsioonide EMASis osalemise 
soodustamiseks.

Liikmesriigid toetavad meetmeid ja 
algatusi EMASi üldiseks propageerimiseks 
ja organisatsioonide EMASis osalemise 
soodustamiseks.

Or. en

Selgitus

EMASi propageerimiseks liikmesriikides kohustuslike meetmete kasutuselevõtmine ei ole 
vastuvõetav. Liikmesriigid võivad EMASi kui vahendit propageerida ainult olemasolevate 
rahaliste vahendite alusel.

Muudatusettepanek 97
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tegelevad EMASi 
edendamisega, mis hõlmab järgmist: 

Liikmesriigid tegelevad EMASi 
edendamisega, mis hõlmab järgmist:

1) kõikide asjaomaste isikute vahel 
EMASi-alaste teadmiste ja parimate tavade 
vahetamise edendamine,

1) kõikide asjaomaste isikute vahel 
EMASi-alaste teadmiste ja parimate tavade 
vahetamise edendamine,

2) tõhusate vahendite väljatöötamine 
EMASi propageerimiseks ja nende 
jagamine organisatsioonidega,

2) keskkonnategevuse tulemuslikkuses 
tipptaseme saavutamiseks ning 
edasiandmiseks tõhusate vahendite 
väljatöötamine ja nende jagamine 
organisatsioonidega,

3) tehniline abi organisatsioonidele nende 3) tehniline abi organisatsioonidele 
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turustustegevuse määratlemisel ja 
rakendamisel,

keskkonnategevuse tulemuslikkuses
tipptaseme saavutamiseks, 

4) organisatsioonide partnerluse 
soodustamine EMASi edendamiseks.

4) organisatsioonide partnerluse 
soodustamine EMASi edendamiseks,

4 a) EMASis registreeritud 
organisatsioonide keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse hindamine võrreldes 
registreerimata organisatsioonidega, 
kasutades selleks asjakohaseid 
võrreldavaid näitajaid ja võrdlusaluseid,
4 b) silmapaistva keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega organisatsioonide 
autasustamine, kasutades selleks 
asjakohaseid võrreldavaid näitajaid, 
võrdlusaluseid ja hindamissüsteeme.

Or. en

Selgitus

EMASi tuleb kasutada vahendina keskkonnategevuse tulemuslikkuse tugevdamiseks ja selle 
tulemuslikkuse kohta tõendite esitamiseks.

Muudatusettepanek 98
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks ühenduse õigusaktide, 
eelkõige konkurentsi, maksustamist ja 
riigiabi käsitlevate õigusaktide 
kohaldamist, võtavad liikmesriigid 
vajaduse korral meetmeid, et hõlbustada
organisatsioonide EMASi kohast 
registreerimist või registreeringu 
säilitamist Kõnealuste meetmete vorm on 
üks järgmistest:

Ilma et see piiraks ühenduse õigusaktide, 
eelkõige konkurentsi, maksustamist ja 
riigiabi käsitlevate õigusaktide 
kohaldamist, võtavad liikmesriigid 
vajaduse korral meetmeid EMASis 
registreeritud organisatsioonide 
autasustamiseks, tingimusel et 
organisatsioonid suudavad tõendada 
keskmisest kõrgemat ja seaduses 
sätestatud nõuetest märkimisväärselt 
paremat keskkonnategevuse 
tulemuslikkust või olulist tulemuslikkuse 
parandamist ning vastavad sektorite 
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viitedokumentides määratletud 
tipptasemele, kui need viitedokumendid 
on olemas. Komisjon arendab välja 
juhendi selle nõude kontrollimiseks. 
Kõnealune meede, mis on ette nähtud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

a) regulatiivse koormuse vähendamine, 
nii et EMASi kohaselt registreeritud 
organisatsiooni käsitatakse teatavatele 
teistes pädevate asutuste poolt 
identifitseeritud õigusaktides sätestatud 
keskkonnaalastele nõuetele vastavana;
b) parem õigusloome, mille puhul 
muudetakse teisi õigusakte, nii et EMASis 
osalevate organisatsioonide koormus 
kaotatakse, seda vähendatakse või 
lihtsustatakse, et soodustada turgude 
tõhusat toimimist ja suurendada 
teadlikkust.

Or. en

Selgitus

Lihtsalt EMASis registreeritud olemist ei tuleks autasustada. Kõik stiimulid või auhinnad 
peaksid olema seotud mõõdetavate ja kontrollitavate tulemuslikkuse ja saavutustega. Seetõttu 
on vaja juhendit.

Muudatusettepanek 99
Richard Seeber, Maria Berger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad igal aastal
komisjonile aruande käesoleva määruse 
alusel võetud meetmete kohta.

Liikmesriigid esitavad iga viie aasta järel
komisjonile aruande käesoleva määruse 
alusel võetud meetmete kohta.

Or. en
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Selgitus

Iga-aastane aruandluskohustus oleks liikmesriikidele suur halduskoormus.

Muudatusettepanek 100
Richard Seeber, Maria Berger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) elektrooniliste keskkonnaaruannete ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruannete andmebaasi

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ettepanekus kavandatav andmebaas tähendaks liikmesriikidele lisakoormust ja ei oleks 
kulutõhus. Pealegi võiks see kujutada ohtu väikeettevõtetele, kes kardavad oma konkurente.

Muudatusettepanek 101
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks riigihankeid 
käsitlevate ühenduse õigusaktide 
kohaldamist, viitavad komisjon ja teised 
ühenduse institutsioonid vajaduse korral 
ehitustööde ja teenuste hankelepingute 
täitmise tingimustes EMASile või 
samaväärsetele 
keskkonnajuhtimissüsteemidele.

Ilma et see piiraks riigihankeid käsitlevate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist, 
viitavad komisjon ja teised ühenduse 
institutsioonid vajaduse korral ehitustööde 
ja teenuste hankelepingute täitmise 
tingimustes EMASile, tingimusel, et 
EMASis registreeritud organisatsioon on 
võimeline tõendama keskmisest kõrgemat 
ja seaduses sätestatud nõuetest 
märkimisväärselt paremat 
keskkonnategevuse tulemuslikkust või 
olulist tulemuslikkuse parandamist ning 
vastavad sektorite viitedokumentides 
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määratletud tipptasemele, kui need on 
olemas. Selleks kasutatakse artiklis 39 
osutatud komisjoni väljatöötatud juhendit.

Or. en

Selgitus

Lihtsalt EMASis registreeritud olemist ei tuleks autasustada. Kõik stiimulid või auhinnad 
peaksid olema seotud mõõdetavate ja kontrollitavate tulemuslikkuse ja saavutustega. Seetõttu 
on vaja juhendit. 

Muudatusettepanek 102
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab liikmesriikide ja muude 
sidusrühmade teabevahetuse ja koostöö 
asjakohaste sektorite parima 
keskkonnajuhtimistava küsimustes, et
töötada välja sektorite viitedokumendid, 
sealhulgas parim keskkonnajuhtimise tava
ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
näitajad eri sektorite jaoks.

Komisjon töötab välja (all)sektorite
viitedokumendid, sealhulgas parima 
keskkonnatava, keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse miinimumnõuded, mis 
ületavad märkimisväärselt seaduses 
sätestatud miinimumnõudeid, 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
näitajad, tipptaseme võrdlusalused ja 
hindamissüsteemid, milles on kindlaks 
määratud tulemuslikkuse tasemed.
Komisjon võtab (all)sektorite 
viitedokumendi projekti koostamisel 
arvesse ühenduse keskkonnaprioriteete, 
majanduse (all)sektori organisatsioonide 
tekitatud keskkonnakoormuse suhtelist 
olulisust, kehtivaid ja koostamisel olevaid 
keskkonnaalaseid õigusakte, BREF-
dokumente, ökomärgise kriteeriume, 
tööstuse võrdlusaluseid, kemikaalide 
kasutamisest loobumise programme, 
käesoleva määruse I lisas kindlaks 
määratud keskkonnaaspekte ja komisjoni 
algatatud eriuuringuid ettevõtete näitajate 
kohta.
Olles kõnealuses küsimuses 
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konsulteerinud kõikide sektori või 
allsektori asjaomaste sidusrühmadega, 
näiteks tööstus, ametiühingud, 
kaubandusringkonnad, jaemüüjad, 
importijad, keskkonnakaitserühmad ja 
tarbijaorganisatsioonid, koostab ja 
avaldab komisjon hiljemalt 1. jaanuariks 
2010 töökava. Töökavas määratakse 
järgnevaks kolmeks aastaks soovituslik 
nimekiri prioriteetseks peetavatest 
sektoritest ja allsektoritest, mille jaoks 
tuleb sektorite viitedokumendid vastu 
võtta kõigepealt, ja lõpuks kõikide 
sektorite jaoks. Komisjon muudab töökava 
korrapäraselt pärast konsulteerimist 
kõikide asjaomaste sidusrühmadega.

Kõnealused meetmed, mis on ettenähtud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. 

Kõnealused meetmed, mis on ettenähtud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Ühenduse keskkonnaprioriteetide alusel tuleks kehtestada kindlad sektoripõhised eeskirjad. 
Sektorite viitedokumendid peaksid sisaldama – lisaks võrreldavatele keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse näitajatele – võrdlusaluseid ja hindamissüsteeme. Sellised dokumendid on 
vaja koostada allsektorite kohta. Komisjon peaks andma selleks töökavad, et tagada tõhusa 
vahendite eraldamise ja sektorite tähtsuse järjekorra määramise, nagu juba tehti energiat 
tarbivate toodete ökodisaini direktiivis.

Muudatusettepanek 103
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab liikmesriikide ja muude 
sidusrühmade teabevahetuse ja koostöö 
asjakohaste sektorite parima 

Komisjon tagab liikmesriikide ja muude 
sidusrühmade teabevahetuse ja koostöö 
asjakohaste sektorite parima 
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keskkonnajuhtimistava küsimustes, et 
töötada välja sektorite viitedokumendid, 
sealhulgas parim keskkonnajuhtimise tava 
ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
näitajad eri sektorite jaoks.

keskkonnajuhtimistava küsimustes, et 
töötada välja sektorite viitedokumendid, 
sealhulgas parim keskkonnajuhtimise tava 
ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
näitajad eri sektorite jaoks. Nende 
dokumentide ja näitajate kasutamine ei 
ole kohustuslik.

Or. en

Selgitus

Kasutamine ei peaks olema siduv, sest see oleks ettevõtete, eriti VKEde jaoks väga suur 
koormus, mis tähendaks suurt väljalangevust.

Muudatusettepanek 104
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt B.3 – Töötajate kaasamine – teine veerg – B osa – lõige 3 – sissejuhatav 
lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lisaks kõnealustele nõuetele kaasatakse 
töötajad protsessi, mille eesmärk on 
organisatsiooni keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse pidev täiustamine järgmisi 
meetodeid kasutades: 

(3) Lisaks kõnealustele nõuetele kaasatakse 
töötajad vastavalt nende ülesannetele ja 
pädevustele protsessi, mille eesmärk on 
organisatsiooni keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse pidev täiustamine järgmisi 
meetodeid kasutades:

Or. it

Selgitus

On vaja tagada, et siinkohal kirjeldatud töötajate kaasamise protsess oleks kooskõlas nende 
ülesannete ja pädevustega.
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Muudatusettepanek 105
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – B osa – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kokkuvõte olemasolevatest andmetest, 
milles seoses olulise keskkonnamõjuga 
võrreldakse organisatsiooni 
keskkonnategevuse tulemuslikkust selle 
keskkonnaeesmärkide ja -ülesannetega. 
Esitatakse andmed punktis D osutatud 
põhinäitajate ja muude asjakohaste 
olemasolevate keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse näitajate kohta;

e) kokkuvõte olemasolevatest andmetest, 
milles seoses olulise keskkonnamõjuga 
võrreldakse organisatsiooni 
keskkonnategevuse tulemuslikkust selle 
keskkonnaeesmärkide ja -ülesannetega. 
Esitatakse andmed punktis D osutatud 
(all)sektori konkreetsete näitajate,
võrdlusaluste ja hindamissüsteemide 
kohta;

Or. en

Selgitus

Ettepanekus nimetatud põhinäitajad ei võimalda ettevõtteid tulemuslikkuse poolest võrrelda. 
Ilma võrdlusalusteta ja hindamissüsteemideta keskkonnaandmetest ei ole palju kasu, sest on
väga raske hinnata, kas konkreetse organisatsiooni tulemuslikkus on hea või halb. Vaja on 
kehtestada näitajad allsektorite kohta.

Muudatusettepanek 106
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – B osa – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) muud keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega seotud asjaolud, 
sealhulgas olulist keskkonnamõju 
käsitlevate õigusnormide järgimine;

f) muud keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega seotud tegurid, 
sealhulgas tulemuslikkus õigusnormide 
seisukohast, ja võimaluse korral seaduses 
sätestatud piirväärtustega võrreldes 
mõõdetud tulemuslikkuse andmed nende
olulist keskkonnamõju arvestades;

Or. en
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Selgitus

Kui on kehtestatud seaduslikud piirmäärad, siis tuleks neid kasutada võrdlusalustena, ja tuleb 
esitada mõõdetud andmed, et tõendada, mil määral on organisatsiooni tulemuslikkus 
seaduses sätestatud miinimummäärast parem (nt saasteaine heite kogus võrreldes selle 
seaduses ettenähtud maksimaalse piirmääraga).

Muudatusettepanek 107
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – B osa – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide 
nõuete kirjeldus ja tõendid kõnealustele 
nõuetele vastavuse kohta;

g) kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide 
nõuete kirjeldus; parim võimalik tehnika
(PVT), nagu on kirjeldatud asjaomases 
BREF-dokumendis – kui see on olemas –, 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
miinimumnõuded, parim tava ja 
tipptaseme võrdlusalused, nagu on 
sätestatud punktis D, ja tõendid 
kõnealustele nõuetele vastavuse kohta ning 
kõik nõuete rikkumise juhud ja 
karistused;

Or. en

Selgitus

Tuleb tugevdada keskkonnaaruande tulemuslikkuse poolt. See on oluline ka selleks, et kõik 
aruandlusperioodil toimunud keskkonnaalased õigusrikkumised teatavaks teha.

Muudatusettepanek 108
Maria Berger, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – C osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. Keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruanne

C. Keskkonnaaruanne
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Keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruanne sisaldab vähemalt järgmisi 
elemente ja vastab järgmistele 
miinimumnõuetele:

Ajakohastatud keskkonnaaruanne seisneb 
keskkonnaaruande ajakohastamises.

a) kokkuvõte olemasolevatest andmetest, 
milles seoses olulise keskkonnamõjuga 
võrreldakse organisatsiooni 
keskkonnategevuse tulemuslikkust selle 
keskkonnaeesmärkide ja -ülesannetega. 
Esitatakse andmed punktis D osutatud 
põhinäitajate ja muude asjakohaste 
olemasolevate keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse näitajate kohta;

Keskkonnaaruanne sisaldab tõendaja 
nime ja tema akrediteeringu numbrit ning 
aruande kinnitamise kuupäeva.

b) muud keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega seotud asjaolud, 
sealhulgas olulist keskkonnamõju 
käsitlevate õigusnormide järgimine;
c) kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide 
nõuete kirjeldus ja tõendid kõnealustele 
nõuetele vastavuse kohta;
d) tõendaja nimi ja akrediteerimisnumber 
ning kinnitamise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Keskkonnategevuse tulemuslikkuse aruande koostamine (vastavalt lisa C ja D osadele) asetab 
ettevõtetele vastuvõetamatu halduskoormuse ja seda nõuet ei saa toetada. See töötaks vastu 
kõikidele ELi jõupingutustele lihtsustada EMASi ja suurendada EMASis osalejate arvu. 
Tuleks säilitada keskkonnaaruannete iga-aastase ajakohastamise praegune tava.

Muudatusettepanek 109
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – C osa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kokkuvõte olemasolevatest andmetest, 
milles seoses olulise keskkonnamõjuga 
võrreldakse organisatsiooni 
keskkonnategevuse tulemuslikkust selle 

a) kokkuvõte olemasolevatest andmetest, 
milles seoses olulise keskkonnamõjuga 
võrreldakse organisatsiooni 
keskkonnategevuse tulemuslikkust selle 
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keskkonnaeesmärkide ja -ülesannetega. 
Esitatakse andmed punktis D osutatud 
põhinäitajate ja muude asjakohaste 
olemasolevate keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse näitajate kohta;

keskkonnaeesmärkide ja -ülesannetega. 
Esitatakse andmed punktis D osutatud 
(all)sektori konkreetsed näitajad ja 
võrdlusalused ning hindamissüsteemid.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus nimetatud põhinäitajad ei võimalda ettevõtteid tulemuslikkuse poolest võrrelda. 
Ilma võrdlusalusteta ja hindamissüsteemideta keskkonnaandmetest ei ole palju kasu, sest on 
väga raske hinnata, kas konkreetse organisatsiooni tulemuslikkus on hea või halb. Vaja on 
kehtestada näitajad allsektorite kohta.

Muudatusettepanek 110
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – C osa – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) muud keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega seotud asjaolud, 
sealhulgas olulist keskkonnamõju 
käsitlevate õigusnormide järgimine;

b) muud keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega seotud tegurid ja 
seaduses sätestatud piirväärtustega 
võrreldes mõõdetud tulemuslikkuse 
andmed nende olulist keskkonnamõju 
arvestades;

Or. en

Selgitus

Kui on kehtestatud seaduslikud piirmäärad, siis tuleks neid kasutada võrdlusalustena, ning 
tuleb esitada mõõtmisandmed, et tõendada, mil määral on organisatsiooni tulemuslikkus 
seaduses sätestatud miinimummäärast parem (nt saasteaine heite kogus võrreldes selle 
seaduses ettenähtud maksimaalse piirmääraga).
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Muudatusettepanek 111
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – C osa – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide 
nõuete kirjeldus ja tõendid kõnealustele 
nõuetele vastavuse kohta;

c) kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide 
nõuete kirjeldus; parim võimalik tehnika 
(PVT), nagu on kirjeldatud asjaomases 
BREF-dokumendis – kui see on olemas –, 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
miinimumnõuded, parim tava ja 
tipptaseme võrdlusalused, nagu on 
sätestatud punktis D, ja tõendid 
kõnealustele nõuetele vastavuse kohta ning 
kõik nõuete rikkumise juhud ja 
karistused;

Or. en

Selgitus

Tuleb tugevdada keskkonnaaruande tulemuslikkuse poolt. See on peamine ka selleks, et kõik 
aruandlusperioodil toimunud keskkonnaalased õigusrikkumised teatavaks teha.

Muudatusettepanek 112
Maria Berger, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – D osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV lisa D osa on välja jäetud

Or. en

Selgitus

See suurendaks oluliselt kulusid ja koormust väikeste organisatsioonide jaoks. See oleks eriti 
kahjulik ajal, mil väikeettevõtetel on probleeme rahavoogudega. Pealegi töötaks see vastu 
kõikidele ELi jõupingutustele lihtsustada EMASi ja suurendada EMASis osalejate arvu. See 
peletaks ka praegu EMASis osalevaid organisatsioone sinna jäämast.
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Muudatusettepanek 113
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – D osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. Põhinäitajad ja muud asjakohased 
olemasolevad keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse näitajad

D. (All)sektori konkreetsed põhinäitajad
ja muud asjakohased olemasolevad 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
näitajad

Or. en

Selgitus

Ettepanekus nimetatud põhinäitajad ei võimalda ettevõtteid tulemuslikkuse poolest võrrelda. 
Ilma võrdlusalusteta ja hindamissüsteemideta keskkonnaandmetest ei ole palju kasu, sest on 
väga raske hinnata, kas konkreetse organisatsiooni tulemuslikkus on hea või halb. Vaja on 
kehtestada näitajad allsektorite kohta.

Muudatusettepanek 114
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – D osa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Organisatsioonid esitavad nii 
keskkonnaaruandes kui ka 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruandes ülevaate põhinäitajatest, kui need 
on seotud organisatsiooni otseste 
keskkonnaaspektidega, ja muudest allpool 
esitatud asjakohastest keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse näitajatest.

Organisatsioonid esitavad nii 
keskkonnaaruandes kui ka 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruandes ülevaate (all)sektori 
konkreetsetest põhinäitajatest, kui need on 
seotud organisatsiooni otseste ja kaudsete
keskkonnaaspektidega, ja muudest allpool 
esitatud asjakohastest sektoripõhistest
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
näitajatest.

Or. en
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Selgitus

Ettepanekus nimetatud põhinäitajad ei võimalda ettevõtteid tulemuslikkuse poolest võrrelda. 
Ilma võrdlusalusteta ja hindamissüsteemideta keskkonnaandmetest ei ole palju kasu, sest on 
väga raske hinnata, kas konkreetse organisatsiooni tulemuslikkus on hea või halb. Vaja on 
kehtestada näitajad allsektorite kohta.

Muudatusettepanek 115
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – D osa – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
2. Põhinäitajad 2. Sektorispetsiifilised põhinäitajad
a) Põhinäitajaid kohaldatakse kõikide 
organisatsioonitüüpide suhtes. Need 
keskenduvad tulemuslikkusele järgmistes 
peamistes keskkonnaküsimustes:

a) Sektorispetsiifilisi põhinäitajaid
kohaldatakse kõikide 
organisatsioonitüüpide suhtes. Need 
keskenduvad tulemuslikkusele järgmistes 
peamistes keskkonnaküsimustes:

energiatõhusus, energiamahukus,
materjalitõhusus, materjalitõhusus,

vesi, veemahukus,
jäätmed, jäätmemahukus,

bioloogiline mitmekesisus ning kasvuhoonegaaside heite 
intensiivsus.

ning heited.

b) Iga põhinäitaja koosneb järgmistest 
elementidest:

Organisatsioonide tähendusliku 
võrdlemise võimaldamiseks tuleb 
(all)sektorite viitedokumentides esitada 
täiendavaid üksikasju ja konkreetselt:

i) arv A, mis tähistab kogu aastast 
sisendit/mõju asjaomases valdkonnas;

i) kindlaks määrata konkreetse 
(all)sektori toimingud, protsessid ja 
tooted, millel on kõige suurem 
keskkonnamõju;

ii) arv B, mis tähistab organisatsiooni 
kogu aastast väljundit; 

ii) määrata täpselt kindlaks näitaja ulatus 
(nt materjali- või jäätmeliigid), süsteemi 
piirid ja mõõtmis- või arvutusmeetod;

iii) ning arv R, mis tähistab suhtarvu A/B. iii) kehtestada näitaja tulemuse jaoks 
asjakohane ühiku- ja standardimisviide 
(nt energiakulu toodetud tsemenditonni 
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kohta, paberikulu pangatöötaja kohta 
aastas, keskmine kütusekulu sõidukipargi 
auto kohta). 

Iga organisatsioon esitab aruande iga 
näitaja kõigi kolme elemendi kohta.

Tuleb kasutada (all)sektorite 
viitedokumentides määratletud näitajaid, 
kui need dokumendid on olemas. 

Kogu aastase sisendi/mõju näitaja 
asjaomases valdkonnas, arv A, tuleb 
esitada järgmiselt:
i) energiatõhususe kohta
* kogu otsese energiakulu puhul 
märgitakse kogu aastane 
energiatarbimine, väljendatuna tonnides 
naftaekvivalendis (toe);
* kogu taastuva energia kulu puhul 
märgitakse kogu aastane taastuvatest 
allikatest saadud energia (elekter ja 
soojus) tarbimine, väljendatuna 
naftaekvivalendi tonnides (toe);
ii) materjalitõhususe kohta
* eri materjalide aastane kulu (välja 
arvatud energiakandjad ja vesi), 
väljendatuna tonnides;
iii) vee kohta
* kogu aastane veetarbimine, 
väljendatuna kuupmeetrites (m3);
iv) jäätmete kohta
* kogu aastane tekitatud jäätmekogus, 
väljendatuna tonnides;
v) bioloogilise mitmekesisuse kohta
* maakasutus, väljendatuna ruutmeetrites 
(m2);
vi) heidete kohta
* kogu aastane kasvuhoonegaaside 
heitkogus, väljendatuna süsinikdioksiidi 
ekvivalendi tonnides.
Organisatsiooni kogu aastane väljund, 
arv B, on kõikide valdkondade jaoks 
sama, kuid seda kohandatakse 
organisatsioonide eri tüüpidele sõltuvalt 
nende tegevusalast. Eelkõige eristatakse 
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tootmissektori (tööstus) organisatsioone, 
mille puhul märgitakse kogu aastane 
brutolisandväärtus miljonites eurodes või 
väikeste organisatsioonide puhul aastane 
kogukäive või töötajate arv, ning 
mittetootmissektorite (haldus/teenused) 
organisatsioone, mille puhul märgitakse 
organisatsiooni suurus väljendatuna 
töötajate arvuna.

Or. en

Selgitus

The proposed core indicators such as total energy consumption do not allow for performance 
comparisons between companies. Even if such data are related to the physical or monetary 
output, including the value added or number of employees, they say very little. A prerequisite 
for serious assessments of performance is to compare comparable activities or processes. 
Instead of reporting total amounts, per year intensities should be reported (e.g. energy 
consumption for the production of 1 t of cement), defining precisely the method of calculation 
and the system boundaries (e.g. types of materials). Biodiversity is not relevant for all types of 
organisations and should be covered in Annex IV D 3 by reference to Annex I. 

Muudatusettepanek 116
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – D osa – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Muud asjakohased keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse näitajad 

3. Muud asjakohased (all)sektoripõhised
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
näitajad

Iga organisatsioon esitab igal aastal ka 
aruande keskkonnaaruandes
kindlaksmääratud konkreetsemate 
keskkonnaaspektidega seotud 
tulemuslikkuse kohta ning võtab vajaduse 
korral arvesse käesoleva määruse artiklis 
46 osutatud sektori viitedokumente ja 
viitab nendele.

Iga organisatsioon esitab igal aastal 
aruande ka käesoleva määruse artiklis 46 
osutatud (all)sektori viitedokumentides, 
kui need on olemas, ja mis käsitlevad 
peale IV lisa D osa punktis 2 loetletud 
aspektide ka I lisas nimetatud 
keskkonnaaspekte, kindlaksmääratud 
konkreetsemate keskkonnaaspektidega 
seotud tulemuslikkuse kohta ja viitab 
nendele.
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Selleks võivad organisatsioonid kasutada 
asjakohaseid olemasolevaid 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
näitajaid, kusjuures valitud näitajad 
peavad:
i) andma täpse hinnangu organisatsiooni 
keskkonnategevuse tulemuslikkusele;
ii) olema arusaadavad ja üheselt 
mõistetavad;
iii) võimaldama hinnata organisatsiooni 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
arengut võrreldes eelmiste aastatega;
iv) võimaldama vajaduse korral võrdlust 
valdkondlike, üleriigiliste või piirkondlike 
eeskujudega;
v) võimaldama vajaduse korral võrdlust 
õigusaktide nõuetega.

Or. en

Selgitus

Väga oluline on üheselt märkida, et (all)sektorite viitedokumentides kindlaksmääratud 
näitajate kasutamine on kohustuslik, kui sellised dokumendid on olemas.

Muudatusettepanek 117
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – D osa – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Valikulised muud näitajad:
Organisatsioonid võivad valida, kas nad 
kasutavad muid asjakohaseid 
olemasolevaid keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse näitajaid peale (all)sektori 
dokumentides määratletud näitajate, 
veendudes, et valitud näitajad
i) annavad organisatsioonide 
tulemuslikkusele täpse hinnangu;
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ii) on mõistetavad ja üheselt arusaadavad;
iii) võimaldavad aastapõhist võrdlust 
organisatsiooni keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse arengu hindamiseks;
iv) võimaldavad võrdlemist sektori, riigi 
või piirkondlike võrdlusalustega vastavalt 
asjakohasusele.

Or. en

Selgitus

(See tekst põhineb endise IV lisa D osa punkti 3 teisel lõigul.) Selguse huvides tuleks sektorite 
viitedokumentides kindlaksmääratud näitajad eraldada organisatsioonide endi kindlaks 
määratud näitajatest (st viimased tuleks esitada eraldi klauslis). Lisaks praegu loetletud 
punktidele tuleks lisada „ettevõtetevahelise võrdlemise” kriteeriumid.
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